
Verslag bijeenkomst voor zorgaanbieders over regionale kadernota  ‘Sturing, 
bekostiging en inkoop Transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo’ op 14 april 2014 in 
gemeentehuis Geldermalsen 
 

De laatste versie van de regionale kadernota Sturing, Bekostiging en Inkoop van 5 maart 2014, is op 25 maart aan 

de zorgaanbieders toegezonden met de vraag of er na het lezen van de nota nog behoefte is aan een 

informatiebijeenkomst. Een eerdere versie van de nota is met de zorgaanbieders besproken op 6 februari jl.  

Een aantal zorgaanbieders heeft aangegeven een bijeenkomst te willen bijwonen. Deze is gepland op 14 april. 

Hieronder staat het verslag van de bijeenkomst. 

 

Aanwezig:  

Zorgaanbieders: 

Dhr. H. Janssen, RIBW 

Dhr. P. Bongers, RIBW-nr 

Mevr. M. Croonen, RIBW-nr 

Mevr. M. Poelhekke, RIBW-nr 

Dhr. P. Stalpers, Herlaarhof 

Dhr. P. Beens, Eleos (GGZ) 

Mevr. J. Tromp, Siloah 

Mevr. G. Nooijens, Psyzorg (vertegenwoordigd door een medewerker van Psyzorg) 

Mw. Gera van der Woude, Eleos 

Dhr. R. Boon, BJZ Gelderland 

 

Medewerkers verbonden aan project Sociaal Domein Rivierenland:  

Mevr. Andrea Stolk- van Willigen (presentatie), dhr. Ronald Kool (voor beantwoording vragen Wmo), dhr. 

Osman Sancak (procestrekker deelproject Contracteren), mevr. Marij Strijbos (deelproject Relaties), mevr. Kitty 

van Nieuwenhuizen (procestrekker deelproject Relaties), mevr. Thea van Dooijeweert (verslag). 

 

Welkomstwoord door Kitty van Nieuwenhuizen 

Mevr. Nieuwenhuizen heet de aanwezigen hartelijk welkom en geeft een korte schets van het programma van de 

bijeenkomst. De presentatie zal naar de aanwezigen worden toegestuurd. 

Belangrijke zaken die tijdens de bijeenkomst naar voren komen zullen nog meegenomen worden in de nota en de 

besluitvorming. De gemeenteraden besluiten eind april of in de maand mei over de nota. 

 

Presentatie door Andrea Stolk- van Willigen 

De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

 

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen 

Aanvulling op de presentatie door dhr. Ronald Kool: in de nota is een van de beslispunten om te kiezen voor 

invoeren van het PGB met trekkingsrecht, met een gefaseerde groei zodat in 2020 80% van de cliënten een PGB 

gebruikt. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor de zeer specialistische vormen van zorg en situaties met 

een hoog risico. Ambtelijk wordt dit percentage door een aantal gemeenten als een streefcijfer i.p.v. als een harde 

eis beschouwd.   



 

De vertegenwoordiger van Psyzorg heeft een vraag over het overzicht waarin het schaalniveau van inkoop en 

uitvoering per jeugdzorgproduct wordt aangegeven (bijlage 2 van de nota) 

De psycholoog staat in het schema onder lokaal maar is ook regionaal (tweedelijns psycholoog). Diagnostiek staat 

onder regionaal, maar is zowel lokaal en regionaal. Marij Strijbos legt uit dat met diagnostiek in het schema 

bedoeld wordt diagnostiek in de tweede lijn. Andrea Stolk geeft aan dat nog eens goed naar deze onderdelen in 

het schema gekeken zal worden.  

 

Een andere zorgaanbieder vraagt of een cliënt kan kiezen voor een praktijk buiten de woongemeente. Andrea 

Stolk antwoordt dat dat voor elke gemeente weer anders kan zijn. Dat moet u bij de betreffende gemeente 

navragen. 

 

Een volgende vraag gaat over dyslexie. Dyslexie is niet genoemd in de nota. Ronald Kool antwoordt dat het wel 

de aandacht heeft en in samenhang met Passend onderwijs wordt meegenomen.  

 

Dhr. Stalkers van Herlaarhof vraagt verduidelijking van de term PGB met trekkingsrecht. 

Antwoord: trekkingsrecht wordt opgelegd bij wet. Gemeenten zijn verplicht om het beheer van de 

persoonsgebonden budgetten (PGB) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) neer te leggen. De SVB voert de 

administratie voor de PGB’s en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners.  

 

De volgende vraag gaat over het streven van 80% PGB met trekkingsrecht in 2020. Geldt dat ook voor 

gespecialiseerde zorg?  

Antwoord: gespecialiseerde zorg kan onder PGB vallen. Overigens: vanuit het lokale wijkteam kan 

ondersteuning geboden worden aan cliënten die zelf moeilijk of niet in staat zijn om met het PGB om te gaan. 

 

Een vraag over het inkopen: gaat de gemeente kijken welke zorg het hoogste veiligheidsrisico heeft. 

Antwoord: dat moet nog uitgewerkt worden. Als er onduidelijkheid is over de zorgvormen die de 

zorgaanbieders aanbieden, dan neemt de gemeente hierover contact op. 

 

De volgende vraag gaat over het inkopen van zorg voor 2015 en 2016 bij bestaande organisaties. Wat is de 

planning, er is nog maar korte tijd. 

Antwoord: dat wordt op dit moment uitgewerkt. Eind juni, begin juli wordt het besluit over de nota Inkopen 

verwacht. Voor 1 oktober moeten de gemeenten de contracten met de zorgaanbieders hebben gesloten. Binnen 

niet te lange tijd krijgen de zorgaanbieders hier informatie over. We zijn ons er van bewust dat we te maken 

hebben met krappe deadlines.  

 

Hoe gaan de financiële stromen per 1 januari (werken met voorschotten, etc.) 

Dat is nog niet duidelijk. Binnenkort gaan we om tafel zitten met de zorgkantoren en ontvangen de 

zorgaanbieders hierover meer informatie. 

 

Mw. Tromp van Siloa geeft aan dat zij de praktische pedagogische gezinsbegeleiding mist in de nota.  

Andrea Stolk antwoordt dat dat waarschijnlijk lokaal, door de gemeenten wordt opgepakt. Dit wordt uitgezocht. 

Het gaat om begeleiding en behandeling, het is specifieke zorg. Mevr. stuurt informatie hierover op naar Andrea. 



 

Dhr. Boon van Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft een vraag met betrekking tot de mensen die nu PGB hebben, voor 

BJZ kinderen met psychiatrische problematiek. Wat gebeurt daar mee? Hoe gaat dat er per 1 januari uitzien? 

Antwoord: dit valt onder het transitiearrangement. Hoe het proces precies gaat lopen, brengen we op dit moment 

in kaart. De gemeenten hebben de kennis, expertise van BJZ daarbij nodig. Het gaat hier om zowel eerstelijns- als 

tweedelijnszorg, op welke manier deze soorten zorg precies worden geregeld is op dit moment nog niet duidelijk. 

Daarover moeten nog afspraken gemaakt worden. Hoe de overgang van lokaal naar regionaal er uit komt te zien 

is ook nog niet duidelijk. In het inrichtingsproces zijn we daar mee bezig. Daar komen dit soort aspecten aan de 

orde. Het is belangrijk is dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen!  

  

Verder vraagt de heer Boon naar de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering, hoe lopen die lijnen.  

Andrea antwoordt dat deze zorg hoort bij het vangnet, daar is de veiligheid in geding. De verwachting is dat 

gemeenten daarvoor budget gaan reserveren. De inkoopvorm voor jeugdbescherming en jeugdreclassering blijft 

op langere termijn ook onder het vangnet vallen. Het kan zijn dat gemeenten bij de voorbereiding van het 

‘vangnet’ een beroep gaan doen op de expertise van BJZ.  

 

De vertegenwoordiger van Psyzorg stelt dat de huisarts in de eerstelijnszorg een cruciale rol speelt. 

Andrea Stolk antwoordt dat de gemeenten zich bewust zijn van het feit dat de huisarts voor GGZ een belangrijke 

ingang is. We kunnen de huisarts niet ‘sturen’. We willen graag in kaart brengen welke doorverwijzingen gaan 

via de huisarts en welke via teams. In het kader van het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en 

huisartsen worden er in een groot deel van de regionale gemeenten gesprekken gevoerd met de huisartsen. 

De huisarts kan jeugd onder 18 jaar verwijzen naar GGZ. Als gemeente kun je afspreken met de huisarts dat hij/ 

zij melding doet van een doorverwijzing aan de gemeente.  

 

Paul Bongers, RIBW vraagt in verband met de contractering welke eisen gesteld gaan worden aan de zorg, anders 

dan nu het geval is.  

Andrea Stolk antwoordt dat deze eisen op dit moment worden uitgewerkt. Wel kan ze vertellen dat voor de 

Wmo een aanbesteding komt en dat voor jeugdzorg afspraken zijn gemaakt in het transitiearrangement.  

 

Dhr. Janssen, RIBW vraagt met wie de contracten worden gesloten?  

Antwoord: er is geen regionaal orgaan aangewezen. Het streven is om per gemeente op hoofdlijnen dezelfde 

afspraken te maken, de concrete invulling in de verschillende gemeenten kan verschillen. De verschillende 

colleges ondertekenen de contracten, het proces loopt regionaal.  

 

Dhr. Boon geeft aan dat het naast de inhoud ook gaat om aantallen. Aantallen kunnen fluctueren. Andrea Stolk 

antwoordt: we zijn bezig met een nota Solidariteit. Daarin zoeken we naar een goede vorm om om te gaan met 

grote fluctuaties zodat zorg gegarandeerd is. 

 

Om de bestaande zorg te kunnen continueren moeten instellingen en vrijgevestigden overeind kunnen blijven om 

zorg te kunnen blijven leveren. Daarom wordt 80% van het budget gegarandeerd, voorwaarde hierbij is wel dat 

instellingen transformeren. 

 

 



Afsluiting door Kitty van Nieuwenhuizen: 

Kitty bedankt de aanwezigen voor hun komst en aandacht en Andrea voor de presentatie. We houden u op de 

hoogte en horen graag als u zaken tegen komt die we in onze plannen mee moeten nemen.  

Tot slot worden de aanwezigen nog gewezen op de website www.rivierenlandkanmeer.nl.  

Deze is opgericht door het samenwerkingsverband van de tien regiogemeenten en bestemd voor bestuurders,  

professionals en partnerorganisaties en bedoelt om elkaar te informeren en te inspireren. De zorgaanbieders 

kunnen stukken van de website halen om op hun eigen site te publiceren. De zorgaanbieders kunnen ook stukken 

aanleveren voor de site en sturen naar: kvnieuwenhuizen@westmaasenwaal.nl. 

 

 

 

 


